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Hallintolaki 9. §

Hyvän kielenkäytön vaatimus

Viranomaisen on käytettävä 
asiallista, selkeää ja 
ymmärrettävää kieltä.



Virke- ja lauserakenne



Tiedon annostelu vaikuttaa ymmärrettävyyteen

Vuoden 2016 aikana käyttöön otettava takaisinsoittojärjestelmä ja 
sähköisen asioinnin laajentaminen parantavat potilaiden 
yhteydensaantia.

Vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön takaisinsoittojärjestelmä ja 
laajennetaan sähköistä asiointia. Näillä toimilla potilaat saavat
entistä paremmin yhteyttä X:ään.



Tunnista ja pura minen-rakenne!

Tavoitteena on oman ilmaisun kehittäminen onnistuneiden 
vuorovaikutustilanteiden mahdollistamiseksi.

Tavoitteena on kehittää omaa ilmaisua, jotta 
vuorovaikutustilanteet onnistuisivat.



Tunnista ja pura minen-rakenne!

Hoitoon pääsyn ja palveluiden laadun ylläpitämiseksi ja 
parantamiseksi osaston pysyvissä kehittämisryhmissä tuotetaan 
asiakaslähtöisiä prosesseja yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa.

Jotta (potilaiden) pääsyä hoitoon ja palvelujen laatua voidaan
ylläpitää ja parantaa, tuotetaan pysyvissä kehittämisryhmissä 
asiakaslähtöisiä prosesseja yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. (?)



Lausetta korvaavat rakenteet lauseiksi

Projektin päättyessä vastuu siirtyy intranetin 
sisällöntuottajaorganisaatiolle sekä mahdolliselle intranetin 
jatkokehityksestä vastaavalle projektille.

Kun projekti päättyy, vastuu siirtyy intranetin 
sisällöntuottajaorganisaatiolle sekä intranetin jatkokehityksestä 
vastaavalle projektille, jos sellainen perustetaan.



Lausetta korvaavat rakenteet lauseiksi

Sijoittuessaan keskusterveysasemalle X-yksikön toiminta tukee 
terveysasemien lääkärien ja hoitajien toimintaa edistäen
ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työotetta tuki- ja 
liikuntaelinsairauksissa.

Jos X-yksikkö sijoittuu keskusterveysasemalle, sen toiminta tukee 
terveysasemien lääkärien ja hoitajien toimintaa, koska se/yksikkö edistää
ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työotetta tuki- ja 
liikuntaelinsairauksissa.

X-yksikkö edistää ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työotetta tuki- ja 
liikuntaelinsairauksissa. Sen toiminta tukeekin terveysasemien lääkärien 
ja hoitajien toimintaa, jos se sijoittuu keskusterveysasemalle.



Tunnista ja pura määriteketju!

Määriteketju: partisiippimuoto (esim. edustava, koskeva, liittyvä, 
tehnyt, tarkoitettu) + sen edellä olevat sanat: 

Toimielimen jäseniksi valitaan maakunnan saamenkielisiä asukkaita 
edustavia henkilöitä.

Tilalle joka-lause

Toimielimen jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka edustavat
maakunnan saamenkielisiä asukkaita.



Yhden kohdan muokkaus voi johtaa muihin muutoksiin

Maakunnan järjestämisvastuulla olevat tehtävät tulevat suoraan 
lainsäädännöstä.

1) Tilalle joka-lause:

Tehtävät, jotka ovat maakunnan järjestämisvastuulla, tulevat suoraan 
lainsäädännöstä.

2) Joka-lause pois virkkeen keskeltä:

Lainsäädännössä määrätään tehtävät, jotka ovat maakuntien 
järjestämisvastuulla.

3) Joka-lause ilman termimäistä yhdyssanaa:

Lainsäädännössä määrätään tehtävät, joiden järjestäminen on 
maakunnan vastuulla.

4) Yksinkertaistus:

Maakunnan tehtävät tulevat lainsäädännöstä.



Abstraktista konkreettiseen, 

käsitteellisestä havainnolliseen



”Vammaispalvelu on sosiaalityön ja perhepalveluiden 
palvelualue.”

Apua kielen abstraktisuuden arviointiin!

1) Konkreettiset, fyysiset oliot, jotka voi havaita ajassa ja jotka 
ovat ominaisuuksiltaan pysyviä (virasto, toimisto, 
sosiaaliohjaaja, potilas, lomake)

2) Teot, tapahtumat, prosessit, asiantilat, jotka voi havaita joilla 
on ajallinen kesto (valvonta, tarkastus, neuvottelu, 
saapuminen)

3) Tilat ja suhteet, henkisen toiminnan tulokset, joita ei voi 
havaita ja jotka eivät ole sidoksissa aikaan ja paikkaan 
(tulosalue, palvelualue, toimiala, käyttöaste)

(John Lyons 1977)



Oikea vai näennäinen konkretia?

• Mielenterveystalo ~ Terveystalo ~  Makkaratalo
• (miten nämä ovat taloja?)

• Innokylä
• (miten tämä on kylä?)

• Tiekartta
• (kartta vai suunnitelma?)

• Palveluseteli, asiakasseteli
• (saako asiakas käteensä setelin?)

https://www.mielenterveystalo.fi/Pages/default.aspx
https://www.innokyla.fi/


Sanasto



Asiakaslähtöisyys: mitä sanaan sisältyy?

• aloite kirjoitan lapulle, laitan työpaikan 
aloitelaatikkoon 

• aloite        kirjoitan tekstin, kerään allekirjoituksia, 
toimitan maakunnan hallintoon

• turvallinen oppimisympäristö oppijalle

turvallinen koulu koululaiselle

• oppijoiden liikkuvuus 

opiskelijoiden ulkomaanharjoittelu



Virkakieli ja yhdyssanat

Järjestelmäkehitysprojektin tavoitteena on, että 
asiakkuus- ja tilanhallintajärjestelmällä
parannetaan palvelukeskusten asiakasmäärä- ja 
kävijämäärätietojen sekä tilojen käyttötiedon
ajantasaisuutta ja oikeellisuutta.



Eroon ”turhista” yhdyssanoista:

• Syrjäytymisriski → riski syrjäytyä

• Toimintayhtenäisyys → toiminnan yhtenäisyys

• Luopumispäätösehdotus → ehdotus 
luopumispäätöksestä (?)

• Sisällöntuottajaorganisaatio → sisältöjä tuottava 
organisaatio; organisaatio, joka tuottaa sisältöjä



Yhdyssanojen purkaminen konkretisoi tekstiä

Järjestelmäkehitysprojektissa kehitetään asiakkuus- ja 
tilanhallintajärjestelmää, jotta käytössä olisi 
ajantasaisemmat ja luotettavammat tiedot  
palvelukeskusten asiakkaiden ja kävijöiden määristä sekä 
niiden tilojen käytöstä.



Klarspråksdagen 2017
Material för arbetsgrupperna

Institutet för de inhemska språken

13.10.2017



Förvaltningslagen 9 §

Krav på gott språkbruk

Myndigheterna skall använda ett 
sakligt, klart och begripligt språk.



Skriv för mottagaren

• Till vem är den ursprungliga texten riktad?

• Den nya texten ska riktas till kunden.
– Vad är syftet med texten? Informera, instruera, övertyga?

– Ska läsaren göra någonting efter att ha läst texten, eller är
syftet bara att informera?

– Vad behöver läsaren få veta först?



Att skriva för webben

• Kort och konkret
– Aktiv form i stället för passiv

• Det viktigaste först

• Strukturera väl
– Huvudrubrik: sammanfattande, intresseväckande

– Ingress

– Mellanrubriker: informativa

– Punktlistor

– Styckeindelning, lagom långa stycken

• Skriv enkelt
– Undvik långa och krångliga meningar

– Förklara facktermer

• Personligt tilltal
– Gärna du, ifall texten riktar sig till kunden/medborgaren



Textbindning

Sambandsord:

dessutom

men

däremot

liksom

så att

därför

alltså

trots det

då



Checklista för en bättre text

 Jag vet vem jag skriver för och varför.

 Jag börjar med det viktigaste. 

 Rubriken är sammanfattande och väcker intresse.

 Jag tilltalar läsaren med ”du”. 

 Texten har informativa mellanrubriker.

 Jag använder punktlistor där det går.

 Styckena är lagom långa.

 Jag undviker långa och tillkrånglade meningar. 

 Jag använder aktiv form i stället för passiv. 

 Jag förklarar de svåra ord som måste vara kvar. 

 Någon annan har läst igenom texten.

 Läsaren kommer att göra det jag vill efter att ha läst texten.

källa: Språkrådets webbkurs Att skriva bättre


